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1. Теми практичних занять  

 

Тема 1. Криптографічний захист інформації 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Загальні відомості про криптографію. 

2. Поняття захисту інформації, безпеки інформації. Класифікація засобів 

захисту інформації.  

3. Поняття криптографії, криптоаналізу, криптографічної системи, 

шифрування, дешифрування, ключа, публічного ключа, приватного 

ключа, зв’язки ключів. Поняття електронного цифрового підпису.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

шифрування/дешифрування файлів, накладання/перевірка  електронного 

підпису, використання буферу обміну для  операції шифрування/накладання 

підпису, програмні засоби збереження конфіденційності комп’ютерної 

інформації, криптографічні засоби захисту інформації. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 
1. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності 

/ О. О. Денісова. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с. 

2. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: 

Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / О. О. Денісова. — 

К.: КНЕУ, 2005. — 256 с. 

3. Левин М. PGP: Кодирование и шифрование информации с открытым 

ключом / М. Левин.  — М.: Майор, 2002. — 167 с. 

4. Саломаа А. Криптография с открытым ключом: Пер. с англ. А. А. 

Болотова, И. А. Вихлянцева / Под ред. А. Е. Андреева, А. А. Болотова / А. 

Саломаа. — М.: Мир, 1996. — 318 с. 

5. Ярочкин В. И. Информационная безопасность: Учебник для слухачів 

вузов / В. И. Ярочкин. — М.: Академический Проект; Фонд "Мир", 2003. 

— 640 с. 

6. Парамонов Ю. В. Введение в теорию и методы защиты информации: 

Учеб. пособие для спец. 010200, 200900, 201100, 201100, 201200 / Ю. В. 

Парамонов. – М.: МТУСИ, 1999. — 56 с. 
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Тема 2. Технології захисту інформації. Криптографічна система PGP 

 

Практичне заняття № 1  – 2 год. 

План 

4. Загальні відомості про криптографію. 

5. Доступ до функцій PGP. 

6. Робота з ключами. Вікно PGPkeys. 

7. Робота зі зв’язками ключів. 

8. Створення пари ключів. 

9. Створення суб-ключів. 

10. Операції над ключами. 

11. Обмін ключами з кореспондентами. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

створювати ключі, імпортувати та експортувати ключі, змінювати 

параметри ключів, створювати суб-ключі, обмінюватись ключами з 

кореспондентами в різні способи. 

 

 

Практичне заняття № 2  – 2 год. 

План 

1. Шифрування та/або накладання підпису. 

2. Розшифровка файлів та/або перевірка підпису. 

3. Операції з буфером обміну. 

4. Використання PGP для знищення файлів. 

5. Використання PGP для очищення вільного місця на диску. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

шифрувати/розшифровувати файли, накладати/перевіряти електронний 

підпис, використовувати буфер обміну для  операції шифрування/накладання 

підпису, використовувати PGP для знищення файлів та очищення вільного 

місця на диску. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 
1. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності 

/ О. О. Денісова. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с. 

2. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: 

Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / О. О. Денісова. — 

К.: КНЕУ, 2005. — 256 с. 

3. Левин М. PGP: Кодирование и шифрование информации с открытым 

ключом / М. Левин.  — М.: Майор, 2002. — 167 с. 
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4. Саломаа А. Криптография с открытым ключом: Пер. с англ. А. А. 

Болотова, И. А. Вихлянцева / Под ред. А. Е. Андреева, А. А. Болотова / А. 

Саломаа. — М.: Мир, 1996. — 318 с. 

5. Ярочкин В. И. Информационная безопасность: Учебник для слухачів 

вузов / В. И. Ярочкин. — М.: Академический Проект; Фонд "Мир", 2003. 

— 640 с. 

6. Парамонов Ю. В. Введение в теорию и методы защиты информации: 

Учеб. пособие для спец. 010200, 200900, 201100, 201100, 201200 / Ю. В. 

Парамонов. – М.: МТУСИ, 1999. — 56 с. 

 

 

ТЕМА 3. Формати даних та їх  конвертація 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Формат pdf (загальні відомості, переваги й недоліки, програми для 

читання, створення, редагування та конвертації). 

2. Формат djvu (загальні відомості, переваги й недоліки, програми для 

читання, створення, редагування та конвертації). 

3. Формат html (загальні відомості, переваги й недоліки, програми для 

читання, створення, редагування та конвертації). 

4. Формат chm (загальні відомості, переваги й недоліки, програми для 

читання, створення, редагування та конвертації). 

5. Програми для конвертації файлів. Он-лайн конвертори. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

використовувати програми для роботи ( читання, створення, конвертації) 

з файлами форматів pdf, djvu, html, chm та ін., он-лайнові сервіси для роботи з 

документами різних форматів. 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Знайомство із програмою ABBYY FineReader.  

2. Загальний опис інтерфейсу. 

3. Опис меню. 

4. Панель інструментів. 

5. Робочий простір 

6. Настроювання робочого простору. 

7. Основи роботи з документами в програмі ABBYY FineReader. 

8. Одержання зображення. 

9. Розпізнавання. 

10. Перевірка й редагування. 

11. Збереження отриманого результату. 
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12. Відправлення результатів по електронній пошті. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

настроювати робочій простір програми ABBYY FineReader, 

використовувати програму для розпізнавання, перевірки та редагування 

розпізнаного тексту, зберігати отриманий результат та відправляти його по 

електронній пошті. 

 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Робота з документом ABBYY FineReader. 

2. Як обробити зображення вручну. 

3. Настроювання параметрів розпізнавання. 

4. Редагування форми й положення областей. 

5. Способи перевірки й редагування тексту. 

6. Особливості збереження результатів у різні формати. 

7. Збереження у форматі RTF/DOC/Wordml/DOCX. 

8. Збереження у форматі XLS/XLSX. 

9. Збереження у форматі PDF. 

10. Параметри захисту PDF. 

11. Збереження у форматі HTML 

12. Збереження у форматі TXT. 

13. Збереження зображення сторінки. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

редагувати документи в ABBYY FineReader, виконувати обробку 

зображення вручну, настроювати параметри розпізнавання, перевіряти та 

редагувати розпізнаний текст, зберігати результат у різні формати. 
 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Знайомство із програмою Camtasia Studio 7.5. 

2. Запис дій з екрана. 

3. Настроювання панелі запису. 

4. Використання скрин маркера . 

5. Використання редактора відео в Camtasia Studio 7.5. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

використовувати програму Camtasia Studio 7.5 для запису дій з екрану, 

настроювати панель запису, редагувати відео Camtasia Studio, користуватися 

скрин маркером. 

 
 



 

 

 16  

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

1. Робота зі звуком у програмі Camtasia Studio 7.5. 

2. Вставка винесень. 

3. Використання збільшення. 

4. Використання ефектів переходів. 

5. Застосування ефектів покажчика миші. 

6. Додавання титульного кліпу в програмі Camtasia Studio 7.5. 

7. Запис із веб камери. 

8. Робота із субтитрами. 

9. Експорт відео в програмі Camtasia Studio 7.5. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

працювати зі звуком, вставляти винесення, використовувати ефекти 

переходів та ефекти покажчика миші, додавати титульний кліп, працювати з 

субтитрами, експортувати відео в програмі Camtasia Studio. 

 
 

Рекомендована література до Теми 4: 11, 17, 18, 32, 37 – 39.  

1. Комолова Н.В. HTML: Учебный курс. Изд. 1-е. / Н. В. Комолова. — СПб.:  

Питер, 2005. 

2. Леонтьев Б. Форматы файлов MS Windows XP / Б. Леонтьев. — СПб.:   

Новый Издательский Дом, 2005. — 352 c. 

3. Толокнов А. Camtasia Studio 7. Подробное руководство [Електронний  

ресурс] / А. Толокнов. — 2010. — 186 с. — Режим доступу: 

http://www.twirpx.com/file/284729/. 

4. Русифицированный файл справки FineReader11.chm. — [Електронний  

ресурс]. — Режим доступу: http://gameeater.com/language/igri/abbyy-

FineReader-11-rusifikator.html. 

5. Видеокурс FineReader10. — [Електронний  ресурс]. — Режим доступу: 

http://programs.in.ua/soft/4078-abbyy-FineReader-10-pro-obuchayuschiy-

videokurs-FineReader-10-sekrety-skanirovaniya.html. 

6. Попов Е. Видеокурс Camtasia Studio. — [Електронний  ресурс]. — Режим 

доступу: http://lesson.seovast.ru/videokurs-camtasia-studio/. 

7. Минеев С. Видеокурс Camtasia Studio 7. — [Електронний  ресурс]. — 

Режим доступу: http://obuk.ru/videourok/172913-mineev-s-videokurs-po-

camtasia-studio-7-mp4.html. 

 
 

 

 

http://shop.top-kniga.ru/producers/in/157/
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ТЕМА 4. Електронна пошта. Робота з поштовим клієнтом The Bat! 

 

Практичне заняття № 1  – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика програми The Bat! 

2. Створення нової поштової скриньки.  

3. Інтерфейс програми The Bat! 

4. Головне меню The Bat! 

5. Налаштування програми The Bat! 

6. Налаштування поштової скриньки.  

7. Адресна книга. 

8. Поштові папки. 

9. Шаблони листів. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

створювати та налаштовувати поштову скриньку The Bat, виконувати 

налаштовування програми The Bat, відправляти, отримувати, читати пошту, 

використовувати при роботі з кореспонденцією адресні книги, папки, шаблони 

різних типів.  

Практичне заняття № 2  – 2 год. 

План 

1. Сортувальник листів. 

2. Отримання пошти. 

3. Читання пошти. 

4. Написання листів. 

5. Відправка пошти. 

6. Резервне копіювання. 

7. Планувальник завдань. 

8. Пошук. 

9. Безпека. Паролі. Open PGP.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

відправляти, отримувати, читати пошту, використовувати при роботі з 

кореспонденцією сортувальник повідомлень, планувальник завдань, засоби 

пошуку та засоби безпеки.  

 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Крюков М. Г. Интернет на все 100 pro / М. Г. Крюков. — К.: Рипол 

Классик, 2007. — 384 с. 

2. Экслер А. Всѐ об электронной почте / А. Экслер. — М.: НТ Пресс, 2006. 

— 304 с. 
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3. Экслер А. Энциклопедия The Bat! 2.0. / А. Экслер. — СПб.:  Питер, 2005. 

— С. 336. 

4. Русифицированный файл справки The Bat!chm. — [Електронний  ресурс]. 

— Режим доступу:  http://softsearch.ru/programs/125-640-rusifikator-the-bat-

download.shtml. 

5. Видеокурс The Bat! — [Електронний  ресурс]. — Режим доступу: 

http://teachvideo.ru. 

6. Попов Е. Видеокурс The Bat! — [Електронний  ресурс]. — Режим 

доступу: http://www.warez-s.ru/news/popov_e_besplatnyj_kurs_po_html_33_ 

videouroka_2011/2012-05-09-1262.  

 

 

ТЕМА 5. Спеціальне програмне забезпечення для професійної 

діяльності юристів 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Менеджери особистої інформації. 

2. Програми для комунікації та проведення відео конференцій. 

3. Сервіси для онлайнового планування робіт і часу. 

4. Онлайнові сервіси для сумісної роботи та збереження документів. 

5. Хмарні технології. Сервіс MS Office 365. 

6. Програми для автоматизації роботи юридичного офісу. 

7. Спеціалізований офісний пакет Advocate 2002. 

8. Програмні пакети Abacus Law, Needles, Legal Suite. 

9. Програми Юрист асистент і Юридичний офіс. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

використовувати менеджери особистої інформації, програми для комунікації 

та проведення відео конференцій, сервіси для онлайнового планування робіт і 

часу, онлайнові сервіси для сумісної роботи та збереження документів. 
 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Технологія візуалізації процесу мислення Mind Mapping. 

2. Поняття ментальної карти. 

3. Переваги ментальних карт. 

4. Області застосування ментальних карт. 

5. Огляд програм візуалізації класу Mind Mapping. 

6. Знайомство з програмою MindManager. 

7. Знайомство з програмою Cmap Tools. 

8. Знайомство з програмою MindView3 . 

http://www.warez-s.ru/news/popov_e_besplatnyj_kurs_po_html_33_
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9. Знайомство з програмою NovaMind. 

10. Онлайнові сервіси для роботи з ментальними картами.  

11. Огляд програм візуального аналізу даних. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

створювати прості ментальні карти в програмах MindManager та 

CmapTools, використовувати онлайнові сервіси для роботи з ментальними 

картами. 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Запуск MindManager 6. 

2. Інтерфейс MindManager. 

3. Створення нової карти. 

4. Відкриття карти. 

5. Пошук карти. 

6. Закриття карти. 

7. Додавання тем. 

8. Додавання центральної теми. 

9. Опції форматування. 

10. Додавання зображень. 

11. Додати головні теми. 

12. Додавання підтем. 

13. Додавання виносок. 

14. Додавання коментарів. 

15. Введення приміток. 

16. Додавання електронної таблиці. 

17. Вкладення документів. 

18. Додавання посилань. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

створювати ментальні карти в MindManager 6, додавати теми різного 

рівня, зображення, виноски, коментарі, примітки, документи, гіперпосилання, 

здійснювати форматування та пошук об’єктів в картах. 

 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Мітки тем. 

2. Інформація завдань. 

3. Кодування тем маркерами. 

4. Додавання легенди. 

5. Фонові зображення. 

6. Додавання меж. 

7. Вставка взаємозв'язків. 
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8. Вставка нагадувань. 

9. Мозковий штурм. 

10. Балансування. 

11. Використання фільтрів. 

12. Режими відображення карти. 

13. Експорт карт в інші формати. 

14. Друк карти. 

15. Приклади ментальних карт. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

додавати в ментальні карти мітки тем, інформацію завдань, межі, 

взаємозв'язки, нагадування, використовувати різні режими відображення карти, 

фільтри, балансування карти, здійснювати мозковий штурм в MindManager, 

експортувати карти в різні формати. 

 

 

 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

 
1. Створення ментальних карт у відповідності з номером індивідуального 

варіанта по темі, пов'язаній з юридичною або правоохоронною діяльністю. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

створювати ментальні карти по темі, пов'язаній з юридичною або 

правоохоронною діяльністю. 
 

 

Практичне заняття № 6 – 2 год. 

План 

 
1. Створення ментальних карт у відповідності з номером індивідуального 

варіанта по темі, пов'язаній з юридичною або правоохоронною діяльністю. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

створювати ментальні карти по темі, пов'язаній з юридичною або 

правоохоронною діяльністю. 

Рекомендована література до Теми 5: 19-21, 29, 30, 33, 40-46.  

1. Бехтерев С. Майнд-менеджмент. Решение бизнес-задач с помощью 

интеллект-карт / С. Бехтерев. — М.: Альпина Паблишерз, 2011. — 308 с.  
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2. Бабич А. Эффективная обработка информации. Mind Mapping для 

слухачів и профессионалов / А. Бабич. — М.: Бином Лаборатория знаний, 

2011. — 223 с. 

3. Копыл В. И. Карты ума. MindМanager Серия: Какие кнопки нажимать / В. 

И. Копыл. — Минск: Харвест, 2010. — 63 с.  

4. Бьюзен Т. Супермышление / Т. Бьюзен , Г. Бьюзен. — М.: Попурри, 2007. 

— 320 с. 

5. Мюллер Х. Составление ментальных карт. Метод генерации и 

структурирования идей / Х. Мюллер. — М.: Омега-Л, 2007. — 128 с.  

6. Русифицированный файл справки MindМanager 6.chm.  — [Електронний  

ресурс]. — Режим доступу: http://rumapping.ru/mindmanager/rusification/ 

rusifikator-dlya-mindmanager-7-i-8/. 

7. Попов Е. Видеокурс MindМanager 6. — [Електронний  ресурс]. — Режим 

доступу: http://black-warez.ru/soft/1809-videokurs-po-programme-mind-

manager-evgenij-popov.html. 

8. Рост С. Видеокурс MindМanager 9. — [Електронний  ресурс]. — Режим 

доступу: http://videokurs-ru.net/videokursy-taym-menedzhment-psihologiya/. 

9. Сайт програми MindМanager. — [Електронний  ресурс]. — Режим 

доступу:  www.mindmanager.com. 

10. Сайт ресурсов по MindМanager. — [Електронний  ресурс]. — Режим 

доступу: http://www.rumapping.ru. 

11. Сайт програми iMindMap. — [Електронний  ресурс]. — Режим доступу: 

http://www.imindmap.com/. 

12. Сайт програми CmapTools. — [Електронний  ресурс]. — Режим доступу:  

http://cmap.ihmc.us/. 

13. Сайт програми Nova Mind. — [Електронний  ресурс]. — Режим доступу:  

http://www.novamind.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.avanta.ru/seria.asp?s=%CA%E0%EA%E8%E5+%EA%ED%EE%EF%EA%E8+%ED%E0%E6%E8%EC%E0%F2%FC
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://rumapping.ru/mindmanager/rusification/
http://www.mindmanager.com/
http://www.imindmap.com/
http://cmap.ihmc.us/
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на практичних заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики, отримані високі практичні навички по введенню інформації 
в інформаційні підсистеми Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів 
внутрішніх справ, вміння пошуку інформації у інформаційних підсистемах Інтегрованої 
інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики, отримані високі практичні навички по введенню інформації в інформаційні 
підсистеми Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ, 
вміння пошуку інформації у інформаційних підсистемах Інтегрованої інформаційно-
пошукової системи органів внутрішніх справ. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками, отримані достатні практичні навички по введенню 
інформації в інформаційні підсистеми Інтегрованої інформаційно-пошукової системи 
органів внутрішніх справ, вміння пошуку інформації у інформаційних підсистемах 
Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення, відсутні практичні навички по 
введенню інформації в інформаційні підсистеми Інтегрованої інформаційно-пошукової 
системи органів внутрішніх справ, відсутнє вміння пошуку інформації у інформаційних 
підсистемах Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань, 
відсутні практичні навички по введенню інформації в інформаційні підсистеми 
Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ, відсутнє 
вміння пошуку інформації у інформаційних підсистемах Інтегрованої інформаційно-
пошукової системи органів внутрішніх справ. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


